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บทคัดย่อ
บทความนี้ น าเสนอระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ในบ้ า นแจ้ ง ผ่ า นมื อ ถื อ ควบคุ ม ด้ ว ยเครื่ อ งบั น ทึ ก ภาพ
หลักการทางานของระบบนี้คือ ระบบเตือนภัยตรวจสอบการทางานประกอบด้วย ตัวตรวจจับประตู และอุปกรณ์
ตรวจจับควัน โดยเครื่องบันทึกภาพรอรับคาสั่งจากตัวตรวจจับ เมื่อมีสัญญาณเตือนแจ้งเข้ามายังเครื่องบันทึกภาพ
แล้วเครื่องบันทึกภาพทาการส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังมือถือผู้ใช้งานที่ แจ้งเตือนผ่านระบบอีเมลล์ และสามารถดูภาพ
จากกล้องวงจรปิดเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นได้ทันทีโดยผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งการออกแบบและสร้างระบบนี้ได้ทา
การทดสอบ โดยผลการทดสอบ แสดงให้เห็นถึงการทางานที่ใช้งานได้จริง
คาสาคัญ: ระบบรักษาความปลอดภัย โทรศัพท์มือถือ บ้านพักอาศัย

ABSTRACT
This paper presents the resident security system via mobile phone controlled by a
digital video recorder (DVR). Principle of the system composes of a door sensor and a smoke
detector. They have sent data to the DVR when the signals alarm to it. It can be alerted via
E-mail in the mobile. The pictures from the DVR camera are displayed through the mobile
phone when an event happens immediately. The design and construction of the system is
tested as shown that the results demonstrate the valid works.
KEYWORDS: security system, mobile phone, resident
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บทนา
ในปั จ จุ บั น นี้ ภัย ที่ เกิด จากการโจรกรรมนั้ น
เกิด ขึ้นบ่ อยครั้ง และสร้า งความเสีย หายให้ทรัพ ย์สิ น
รวมถึ ง ชี วิ ต ของคนเรามากที่ สุ ด จึ ง มี การสร้ า งวงจร
ป้องกันการโจรกรรมและระบบเตือนภัยต่างๆ [1-2]
โดยทั่ว ไปการใช้ง านยัง ไม่เพีย งพอต่ อความต้ องการ
ของผู้ใช้งาน จึงมีแนวคิดศึกษาและสร้างระบบเตือน
ภัยภายในบ้านขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและช่วยเพิ่ม
ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและทรัพย์สิน โดยการ
พั ฒ นาระบบกล้ อ งรั ก ษาความปลอดภั ย เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยให้มีความ
ครอบคลุมสูงสุดให้ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้าน
ซึ่งประกอบด้วย ชุดกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก
[3] ชุดตรวจจับ ประตู ตัวตรวจจับควัน [4] และ
อุปกรณ์แจ้งเตือนต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานของเครื่องบันทึก ไม่เพียงแต่ช่วยในการป้องกัน
ทรัพย์สินโดยการบันทึกภาพแล้ว ยังสามารถเพิ่มระบบ
การแจ้งเตือนโดยการส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือ
หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ของเจ้าของบ้านได้ทันเวลา
สามารถลดเหตุ ร้า ยที่ส ามารถเกิด ขึ้น ภายในบ้ า นได้
อีกทั้งการที่สามารถดูภาพผ่านกล้องวงจรปิดได้ทันที
นั้นทาให้เห็นภาพผู้ก่อเหตุร้าย และยับยั้งการก่อเหตุที่
อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที นอกจากนี้ภาพที่บันทึกได้จาก
กล้องวงจรปิด ยังสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้
ดังเช่น ใช้ในการชี้ตัวผู้ก่อเหตุหรือผู้บุกรุก เป็นต้น

ขอบเขตของงาน
1. เครื่องบันทึกภาพ ยี่ห้อ AVTECH 4 CH
2. ตัวแม็กเนติกตรวจจับประตู
3. ตัวตรวจจับควันไฟ
4. กล้องวงจรปิด
5. ตัว ADSL Modem/Router
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้เป็นแนวทางในการออกแบบและ
วางระบบรักษาความปลอดภัย
2. สามารถสร้างความปลอดภัยภายในบ้าน
ให้เพิ่มขึ้น
3. เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจการท างานของระบบการ
ออกแบบและการวางระบบการทางานของระบบรักษา
ความปลอดภัยภายในบ้าน ผ่านโทรศัพท์มือถือ
หลักการทางาน
หลักการทางานของระบบที่นาเสนอแสดงดัง
บล็อกไดอะแกรมรูปที่ 1
DVR
Video

Video

Contact

Contact

วัตถุประสงค์
1.เพื่อป้องกันการบุกรุกภายในบ้านโดยใช้ ตัว
ตรวจจับประตู
2. แจ้ ง เตื อนเมื่ อเกิด เหตุ เพลิ ง ไหม้ ภายใน
บ้านได้โดยใช้ตัวตรวจจับควัน
3. เพื่อตรวจสอบความผิดปกติภายในบ้าน
4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องบันทึก
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมที่นาเสนอ
จากรูปที่ 1 อธิ บายท างานของระบบนี้ คื อ
ใช้ตัวเครื่องบันทึก เป็นตัวจัดการระบบทั้งหมด เป็น
เสมือนตัวควบคุมตัวหนึ่ง และจะต่อตัวอุปกรณ์ที่ต่อ
ร่วม ได้แก่ ตัวตรวจจับควัน ตัวตรวจจับประตู เข้าไป
ยังตัวเครื่องบันทึก เพื่อให้ทางานร่วมกับกล้องวงจรปิด
จุดที่ติดตั้งตัวตรวจจับควันและตัว ตรวจจับประตู นั้น
จะมี ก ล้ อ งวงจรปิ ด ติ ด ตั้ ง เพื่ อ ส่ อ งดู ก ารท างานของ
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อุปกรณ์ต่อร่วม เมื่อตัวอุปกรณ์ตัวตรวจจับควันและตัว
ตรวจจับประตู ที่ต่อร่วมแจ้งเตือนตัวเชื่อมที่อยู่ในตัว
อุปกรณ์ต่อร่วมนั้นขาดออกจากวงจรและส่งสัญญาณที่
เป็ น ตั ว เชื่ อ มต่ อ มาที่ ตั ว เครื่องบั น ทึ กภาพ ท าให้
ตัวเครื่องบันทึกภาพนั้นจะแจ้งเตือน สัญญาณอินพุตที่
ต่ออุปกรณ์ต่อร่วมนั้นต่อ กับร่วมกล้องตัวไหน และ
จะแจ้งเตือนเข้าโทรศัพท์มือถือ ในรูปแบบของ อีเมลล์
และสามารถดูภาพย้อนหลังได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไร
ขึ้นบ้างเพื่อให้ทางผู้ใช้งานได้แจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องต่างๆ
ต่อไป สาหรับ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ภายใน
ระบบดังรูปที่ 2

รูปที่ 4 จัดเตรียมสายที่จะใช้ในระบบ

รูปที่ 5 ด้านหลังเครื่องบันทึกภาพ
รูปที่ 2 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบ
การดาเนินการสร้างโครงงาน
จากบล็ อ กไดอะแกรมในรู ป ที่ 1 สามารถ
นามาออกแบบและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
ภายในบ้านผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ตามรูปที่ 3 – 11

จากรูปที่ 5 เครื่องบันทึกภาพ จะเป็นตัว
จัดการระบบทั้งหมด และมีช่องสาหรับต่ออุปกรณ์
ภายนอกเพื่ อ ใช่ ร่ ว มกั บ กล้ อ งวงจรปิ ด เพื่ อ ดู ค วาม
เคลื่อนไหวภายในบ้าน

รูปที่ 6 จุดเชื่อมต่อสายตัวตรวจจับควัน
รูปที่ 3 มาร์คสายไฟที่จะใช้ในระบบ
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2. เลือก Sign In >> Create an Account

รูปที่ 7 ตัวตรวจจับประตู (จาลองการติดตั้ง)

รูปที่ 11 การสร้าง Host ( 2 )
ใส่ข้อมูล Username & Password และ E-mail ให้
ครบแล้วเลือก I agree ….
จากนั้น กด Create Account

รูปที่ 12 การสร้าง Host ( 3 )
รูปที่ 8 เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าระบบ

4. หลังจากทาการสร้าง Account แล้ว ระบบจะทา
การส่งเมล์เพื่อยืนยันการสมัครบริการไปยัง E-mail ที่
ได้แจ้งไว้

รูปที่ 13 การสร้าง Host ( 4 )
รูปที่ 9 การเข้าสายหลังเครื่องบันทึกภาพ
การตั้ ง ค่ า อุ ป กรณ์ ต่ า งๆให้ ร ะบบท างานตามที่
ออกแบบไว้
การสมัครและการสร้าง Host [5]
1. ไปที่ website www.dyndns.com

5. ยืนยันการสมัครบริการที่ E-mail
5.1 กรณี ไ ม่ พ บ E-mail ควรตรวจสอบที่
กล่อง Spam ว่ามี E-mail ที่ส่งมาจาก website
DynDNS.com หรือไม่
5.2 กรณีพบแล้ว ให้คลิก Link เพื่อยืนยัน
การสมัครบริการดังรูปที่ 14

รูปที่ 10 การสร้าง Host ( 1 )
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รูปที่ 14 การสร้าง Host ( 5 )
6. ยืนยัน Password แล้วกด Confirm Account

รูปที่ 17 การสร้าง Host ( 8 )
9. สามารถสร้างได้ 2 Host ในการสมัคร 1 Account
Free คลิก Proceed to checkout

รูปที่ 15 การสร้าง Host ( 6 )
7. เลือก My Account เมื่อคลิกแล้วจะเปลี่ยนเป็น
My Service จากนั้นให้เลือก Add Host Service
เพื่อสร้าง Hostname

รูปที่ 16 การสร้าง Host ( 7 )
8. การสร้าง Host
8.1 ให้ใส่ชื่อ Host ที่เราต้องการ และ Service
Type ให้เลือก Host with IP address
8.2 คลิกที่ Your Current location’s IP
8.3 คลิก Add To Cart

รูปที่ 18 การสร้าง Host ( 9 )
จด User name, Password และ Host name
นาไปใช้ที่ Router หรือที่ เครื่องบันทึกภาพ ต้องใส่ที่
เดียวที่เครื่องบันทึกภาพ หรือที่ Router ถ้าใส่ 2 ที่จะ
มีการอัพเดทมากเกินไป จะถูก DynDNS เตือนไม่ให้ใช้
การตั้งค่าเครื่องบันทึกภาพ
การตั้งค่าเครื่องบันทึกให้สามารถเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต เพื่อผู้ใช้งานสามารถดูกล้องวงจรปิดผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยจะดูภาพผ่าน Application บนมือ
ถือของเครื่องบันทึกยี่ห้อนั้นๆ ที่นามาทดสอบ

รูปที่ 19 การตั้งค่า Network เครื่องบันทึกภาพ
จากรูปที่ 19 เป็นการกาหนดค่า IP Address
ให้เครื่องบันทึก ควรที่จะตั้งค่าให้อยู่ในคลาสเดียวกับ
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ตัว ADSL Modem/Router เพื่อที่จะยกเลิกการใช้
อิน เทอร์เน็ ต และติ ด ต่ อไปยั ง โทรศัพ ท์ มื อถือ ในที่ นี้
กาหนดให้
Network
Static
เป็นแบบกาหนดค่าเอง
IP
192.168.1.10
IP ของเครื่องบันทึก
Gateway
192.168.1.1
ให้เป็น IP เดียวกับ Router
Subnet
255.255.255.0
Primary
192.168.1.1
ให้เป็น IP เดียวกับ Router

รูปที่ 20 ตั้งค่าเครื่องบันทึกภาพให้ติดต่ออินพุตทางาน
คู่กับกล้อง
จากรูปที่ 20 เป็นการตั้งค่าเครื่องบันทึกเพื่อ
แจ้ ง เตื อนตั ว ตรวจจั บ ควั น และตั ว ตรวจจั บ ประตู ใ ห้
ทางานสัมพันธ์ร่วมกับตัวกล้องวงจรปิด เมื่อเวลาเกิด
เหตุการณ์การแจ้งเตือนของอุปกรณ์ตัวตรวจจับควัน
และตัวตรวจจับ ประตู สามารถดูภาพย้อนหลังก่อน
และหลัง การแจ้ ง เตื อนของอุป กรณ์ ตัว ตรวจจั บ ควั น
และตัวตรวจจับประตูได้โดยจะตั้งค่า
Alarm
Contact N.O.
เพื่อสั่งให้ตัวเครื่องบันทึกแจ้งเตือน

รูปที่ 21 การตั้งค่าเครื่องบันทึกภาพแจ้งผ่านอีเมลล์
จากรู ป ที่ 21 เป็ น การแจ้ ง เตื อ นเมื่ อ เกิ ด
เหตุการณ์ต่างๆ ให้แจ้งไปทางอีเมลล์เพื่อให้ผู้ใช้งาน
ทราบถึง เหตุการณ์ผิ ดปกติ ภายในบ้ าน โดยที่เครื่อง
บันทึกนั้นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา โดยการ
แจ้งเตือนนั้นจะแจ้งเข้ามาในโทรศัพท์มือถือผู้ใช้งาน
รายละเอียดการตั้งค่า
E-Mail Alert
ON
เพื่อให้แจ้งเตือน E-Mail
SMTP Server
smtp.gmail.com
Server ของผู้ให้บริการ E-Mail
Port
465
Port ของผู้ให้บริการ E-Mail
Mail From
Tapanon194
ชื่อของ E-Mail ผู้ส่ง
SSL Encryption
ON
Verify Password
ON
User Name
Tapanon194@gmail.com
E-Mail ผู้ส่ง
Password
********
Password E-Mail ผู้ส่ง
การตั้งค่า ADSL Modem/Router
1.พิมพ์ IP ของตัว ADSL Modem/Router
ในที่ นี้ ก าหนดเป็ น 192.168.1.1 ลงใน Internet
Explorer
รูปที่ 22 การตั้งค่า ADSL Modem/Router ( 1 )
2.ตั้งค่า DDNS เพื่อให้สามารถดูภาพผ่าน
อินเทอร์เน็ต
คลิกที่ Setup และ DDNS
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รูปที่ 23 การตั้งค่า ADSL Modem/Router ( 2 )
เลือก DynDNS.org
ใส่ User Name และ Password ที่สมัคร
ผ่าน DynDNS.com
ใส่ Host Name ที่จดมาตอนสมัครกับ
DynDNS.com
คลิก Connect ตรง Status หมายถึงข้อมูลที่
ทาลงไปนั้นดีหรือไม่ อย่างไร Router ตัวอื่นๆ ถ้ามี
หัวข้อนี้ และใช้งานได้จริง จะทาให้การทางานสมบูรณ์
มากขึ้น แล้ว Save Settings
ต่อมาคลิกที่ Application & Gaming และ Port
Range Forwarding

ความหมายบนหน้าจอเป็นดังนี้
Application = ใส่ชื่อของงาน หรือ ชื่ออะไรก็ได้ลงไป
Start Port = เลขพอร์ตที่เราใส่ให้เครื่องบันทึก
End Port = จนสิ้นสุดเลขพอร์ต ในที่นี้เครื่องบันทึกที่
ใช้ ใส่ได้แค่ พอร์ตเดียว
Protocol = รูปแบบของการสื่อสารที่ใช้ (เครื่อง
บันทึกภาพ AVTECH ใช้ TCP)
IP Address = เลขไอพีของเครื่องบันทึกภาพ
Enable = คลิกถูกเท่ากับใช้ ถ้าว่างคือไม่ใช้ (ถ้าใส่
เครื่องหมายถูก จะทางานตามที่ตั้งค่าไว้)
Save Setting=การตั้งค่าที่บันทึก
การตั้งค่าการใช้งาน Application EagleEyes
ให้ไปดาวน์โหลดโปรแกรม EagleEyes ที่
PlayStore ในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจากรูปที่ 25 เมื่อ
โหลด Application เสร็จแล้ว ให้เราเข้า App เพื่อทา
การตั้ ง ค่ า การเชื่ อ มต่ อ มายั ง เครื่ อ งบั น ทึ ก โดยกด
สัญลักษณ์

รูปที่ 24 การตั้งค่า ADSL Modem/Router ( 4 )
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รูปที่ 26 การตั้งค่า Application

รูปที่ 25 การเข้า Application เพื่อทาการตั้งค่า

จากรูปที่ 26 เป็นการตั้งค่า Application
เพื่อดูภาพผ่านโทรศัพท์มือถือได้
Title ใส่ชื่ออะไรก็ได้ตามต้องการ
IP Address ใส่ Host Name ที่เราสร้างไว้
กับ DynDns
User Name และ Password ของเครื่อง
บันทึก
จากนั้น กด Get Type ถ้าเชื่อมต่อได้จะขึ้นชนิดของ
เครื่องบันทึก และกด Save
หลังจากการดาเนินการออกแบบ ต่ออุปกรณ์
ตามบล็อกไดอะแกรมและตั้งค่าอุปกรณ์ แล้ว ได้ท า
การทดสอบระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ ในโหมดของการ
แจ้งเตือนของอุปกรณ์ ตัวตรวจจับควัน ตัวตรวจจับ
ประตู และกล้องวงจรปิด ว่ามีการแจ้งเตือนและการ
ทางานสัมพันธ์กันหรือไม่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
ภายในบ้าน
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การทดสอบระบบ
ลักษณะการทางานของเครื่องบันทึกนั้น โดย
ปกติแล้วเครื่องบันทึกภาพจะบันทึกภาพอยู่ตลอดเวลา
แต่จะไม่แจ้งเตือนผู้ใช้งานเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
ภายในบ้าน

ผลการทดสอบระบบ
การแจ้งเตือนขณะทดสอบการทางานของตัว
ตรวจจับควัน ดังรูปที่ 29 - 30

ทดสอบตัวตรวจจับควัน
โดยใช้สเปรย์ทดสอบตัวตรวจจับควัน เมื่อตัว
อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ ควั น นั้ น ท างาน จะส่ ง ข้ อ มู ล มาที่
ตัวเครื่องบันทึกแล้วตัวเครื่องบันทึกจะส่งอีเมลล์มาที่
โทรศัพท์มือถือ โดยแสดงการทางานดังรูปที่ 27

รูปที่ 29 การแจ้งเตือนตัวตรวจจับควันโดยดูจาก
หน้าจอที่ต่ออยู่กับเครื่องบันทึกภาพ

รูปที่ 27 ทดสอบตัวตรวจจับควันโดยใช้สเปรย์
การทดสอบตัวตรวจจับประตู
โดยจะดึงตัวอุปกรณ์ที่จาลองการติดตั้งที่ เป็น
ประตู เพื่ อ ให้ ตั ว ตรวจจั บ ประตู นั้ น ท างาน แล้ ว ส่ ง
สัญญาณไปยังเครื่องบันทึกภาพ และแจ้งเตือนผ่าน
อีเมลล์ไปยังผู้ใช้โดยแสดงดังรูปที่ 28

รูปที่ 28 จาลองการเปิดประตูเพื่อทดสอบระบบ
ตรวจจับประตู

รูปที่ 30 ภาพย้อนหลังในขณะทดสอบตัวตรวจจับควัน
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จากรูป ที่ 30 เป็ น การดู ภาพย้ อนหลั ง ที่
บันทึกไว้ สามารถดูภาพก่อนและหลังการเกิดการแจ้ง
เตือนของตัวเครื่องบันทึกภาพได้
การแจ้ ง เตื อ นขณะทดสอบการท างานของตั ว
ตรวจจับประตู ดังรูปที่ 31 -33

รูปที่ 31 การแจ้งเตือนเซ็นเซอร์ประตูโดยดูจาก
หน้าจอที่ต่ออยู่กับเครื่องบันทึกภาพ

รูปที่ 33 ภาพย้อนหลังขณะทดสอบตัวตรวจจับประตู
รูปที่ 32 อีเมลล์จากการแจ้งเตือนเหตุการณ์ของ
เครื่องบันทึกภาพ
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สรุปผล
จากการออกแบบและทดสอบระบบรักษา
ความปลอดภั ย ภายในบ้ า นผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ นั้ น
การทางานของเครื่องบันทึกภาพ ที่นามาทดสอบ เมื่อ
รั บ การแจ้ ง เตื อ นจากการติ ด ต่ อ กั บ อิ น พุ ต เข้ า มาที่
เครื่องบันทึกภาพ ตัวเครื่องนี้จะส่งต่อการแจ้งเตือน
มาทางอีเมลล์ ซึ่งโทรศัพท์มือถือนั้น ทางานประสาน
เข้ากับอีเมลล์อยู่ตลอดเวลาเมื่อมีการแจ้งเตือนเขามา
โดยสามารถดูเหตุการณ์ได้ทันที ถ้าสมมุติเกิดเหตุไฟ
ไหม้ ขึ้นสามารถแจ้งไปยังสถานีดับเพลิงได้ทันที โดยที่
ความเสียหายนั้นจะลดน้อยลง
ข้อเสนอแนะ
- สั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต ของเครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์เป็นสิ่งสาคัญมากในการแจ้งเตือน ถ้าผู้ใช้งาน
อยู่ในที่ไม่มีสัญญาณ หรือความแรงของสั ญญาณน้อย
การแจ้ งเตื อนหรือการเข้าดู ภาพย้ อนหลั ง เพื่ อทราบ
เหตุการณ์นั้นอาจจะมีปัญหาได้ล้าช้าได้
- ควรเลือกเครื่องบันทึ กภาพ ที่ มีพ อร์ต
ควบคุ ม สามารถสั่ ง งานจากโทรศัพ ท์ ไ ด้ ยกตั ว อย่ า ง
เช่นเกิดเหตุไฟไหม้ ถ้าต่อชุดปั้มดับเพลิงไว้กับ พอร์ต
ควบคุมที่เอาต์พุต เมื่อมีการแจ้งเตือนมายังโทรศัพท์
ผู้ใช้งานสามารถสั่ง เปิด - ปิด ชุดปั้มดับเพลิ งได้ด้ว ย

โทรศั พ ท์ มื อ ถือ แต่ ราคาเครื่องบั น ทึ กภาพก็สู ง ตาม
ความสามารถของเครื่อง บันทึกภาพด้วย
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